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L. Oldenherg: Beitrag zur Kenntniss der europaischeii Dro-
sophiliden (Dipt.) — fArchív f. Xaturg. 80. Jahrg. Abt.

A.. 2. Heft. p. 1-42. 1014).

A Drosoi)hilidák — köznyelven musliczák — a ke^-éssé ismert

és nehezen meg-határozó legyek közé tartoznak. Szerz behatóan fog-

lalkozik ezikkében ezen család egyes nemeivel és fajaival és a tár-

gyalt nemeket a dolgozat végén meghatározó táblázatban is össze-

foglalja. Minket azért is érdekel ez a dolgozat, mert több magyar-
országi adatot is találunk benne és mert a szerzrj Herkulesfürdt a

legjobb termhelyek egyikének mondja.

Hazánkból egy új nemet : Mycodrosojjhila
{
poeciloc/astra Lw.

részére) és a következ két új fajt írja le: Chimornyza cundahila és

PJwrtica ruftiscens (valamennyi Herkulesfürdrl való). Magyarország-

ból még a következ érdekes és ritka fajokat emHti : Drosophila iri-

vittaia Stróbl. D. unimacidata Stróbl. D. histrio Schix. (? ]\Ieig.),

D. 7'ufífrons Lw , Leiicojjhengü maciihda Duf., PJwriica alhoguttata

Wahlbg., Pli variegata Fall.. Siegaiia Stroblí Mik, St. coleoptrala

Scop. (Herkulesí'ürd), Scapioviyza flava Meig. (Pöstyén. Zernest). Aula-

cogaskr leucopeza (Magyarország). Cyrtonoium amis Meig. (Pöstyén).^

Dr. K. K.

Társulati ügyek.

A „Magyar Entomologiai Társaság'' ülései.

Választmányi ülés 1913. december 29-én. — A Bíró La.jos

elnöklete alatt tartott választmányi ülés az 1914. évi januárius 17-én

tartandó közgylés elkészületeivel foglalkozott, megállapította annak

tárgysorozatát, valamint a tisztikar és választmány kiegészítésére

megállapította a közgylés elé terjesztend névjegyzéket. Titkár

jelenti, hogy alapszabályszeren bejelentette kilépését 4 tag. törölte-

tett 1 tag. Pénztáros jelentést tett a pénztárról és felhatalmazást kért

400 K érték értékpapiros vásárlására, amit a választmány megadott.

Közgylés 1914. januárius 17-én — Társaságunk 3. közgy-

lését íi ]Síagyar Xemzeti ^Múzeum igazgatósági tanácstermében tartotta.

Az ülést Bíró Lajos elnök, miután a határozatképességet megállapí-

totta, a jegyzkönyv hitelesítésére dalxokfalvi Bartha Viktor és

Tömösváry La.jos urakat felkérte és gróf Teleki Sándor kiment

levelét bemutatta, a következ beszéddel nyitotta meg

:

Tisztelt Közgylés ! A Magyar Entomologiai Társaság harmadik

közgylése hozott össze itt bennünket, a kik a természetrajz egyik

szép ágának vagyunk tudományból és kedvtelésbl raíveli és ked-

veli. Ifjú még Társaságunk, még gyermekkorát éh, még csak az

éleüiek örül. nem hívatkozhatik még nagy eredményekre, inkább
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csak aranyfényes remény csillogtatja vszemeink eltt a szép jövendt,

Társaságunk nagyra hívatott munkás korát. szinte ürömmel köszön-

töm Társaságunk megjelent tagjait, kik együttesen hivatvák alkotni

egy. ha nem is örök élet, de beláthatatlan idig él társas egységet,

melynek tagjai csak egyenként vannak alávetve a haladóságnak, de

mint az él test szervei, ug3^anaz marad, bár sejtjei új és más él
sejtekkel cseréldnek ki. ]\íagam is, egy talán nem sok id múltával

kicserélend sejt, e díszes helyrl Társaságunknak sok szép idt, öröm-

teljes és haszonnal töltend ifjúságot, munkás, érett kort kívánok

!

Lefolyt évünla^e visszatekintve, nincsen semmi okunk szomor-

kodni, de minden okunk van örülni azon, hog}^ Társaságunk egész-

ségesen fejldött és gyarapodott, metyrl következ tiszti jelentések

fognak részletesen beszámolni. E beszámolók maguk ismertetik leg-

jobban Táreaságunk életét és nekem, abból csak egyetlen pontot kell

különösen kiemelnem, mert félek, hogy pénztárosunk szerénységbl

nem fogja eléggé hangsúlyozni tevékenységébl azt, hogy ez év fo-

lyamán Társaságunknak 800 K alapítvánj-'t tett s melyet ez alkalom-

mal is van szerencsém megköszönni. Látogatott havi üléseinken sok

érdekes eladás és tanulságos bemutatással, élénk társaséletben örül-

tünk egymásnak, értesülést szereztünk egymásnak a gylések keretén

kívül lefolyt törekvéseirl, munkásságáról és terveirl, ösztönzést nyer-

tünk társainlv munkájáliól, lelkesedésbl lelkesedést, szorgalomból

szorgalmat nyertünk.

Társulatunk els elnökeinek ama bölcs intenczióit, hogy a fehér

asztalnál való társaságos életnek túlsúlyt adtak a zöld asztal felett, a

magam részérl is híven ápoltam, abban a megg3^zdésben, hogy

mostani viszonyaink között ez a leghelyesebb. líjú társaságunk tagjait

ez hozza közelebb lélekben egymáshoz : sok életrevaló ^gondolat,

eszme és tanulság találja meg a hangját, amely kötött formában né-

mán maradt volna. A szóbeli társasélet fontos kiegészít része a ma-

radandóbb munkát szolgáltató zöld asztalnak és az ezeket megörökít

folyóiratnak. í^utó élet, az igaz, de termékenyít hatású és munka-

kedvre ébreszt.

Társulatunk ifjú korát jellemzi és mutatja ebben az, hogy ez a

fehér asztali élet mindig élvezetes, kedélyes és örömteljes volt. Xem
került bele soha semmi zavaró hang, mondhatni túlságosan rendes

volt. ^Méltóztassék megbocsátani nekem, ha én hozok belé zavaró

hangot, annak a szerén}" vélemén3"emnek adva kifejezést, hogy ez

nem jól van így. Túlságosan nagy köztünk a rend. Rend van a te-

met kapuján bell, de kívül már nincs, mert ott élet van

!

Ne tessék megijedni, nem akarok arra izgatni, hogy most mind-
járt vesszünk össze. Eljön az magától is, mert el kell jönnie, elhozza

a természetes fejldés, elhozza az élet. Nem kell ahhoz nagy profé-
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tának lenni, liogy ezt megjövendöljem, mert természetszerleg' meg-
hozza azt Társaságunknak ifjú kora, y-dgy elbb, vagy utóbb.

Én csak azt kívánom, hogy a mikor elj majd a természetes

fejldésnek ez a mozzanata, társaságunk akkori vezeti ne ragasz-

kodjanak túlságosan ahhoz az elvhez, hogy .,minden jól van, a hogy
van-, mert sokan lesznek abban a hitben, mint magam is, hogy soha

sincs jól úgy, a hogy van, mindig jobban kellene lenni I A súrlódó

véleménj^ekben legyen meg mindig az ügynek szeretete, egymásnak
megbecsülése és — a mi a f — soha se tévesszék szem ell vitat-

kozásuk tárgyát.

Tisztelt Társaság ! Ha a jöv felé nézek, látok abban ennél

szebbet és vigasztalóbbat is, melyre most csak mint kegyes óhajtásra

gondolhatunk, de késbb valóságra kell válnia, hogy módja legyen

Társulatunlniak legközelebb megersített alapszabályaiban kifejezett

czélját megfelelen megvalósítani. E czél els pontját, a „rovartant

általában mívelni' szerény eszközeinkkel megvalósítani semmi sem
akadályoz. De tovább egy lépéssel, hogy „Magyarország faunáját

rovartani szempontból vizsgáljuk'', nehezen mehetünk, mert szerény

eszközeink csak azt engedik meg, hogy lakóhelyünk környékét vizs-

gálhatjuk akadálytalanul, hazánk legjellemzbb vidékei csak alkalmi-

lag nyílhatnak meg elttünk. }*Ii a vasutak kifejlett hálózata mellett

is nehezen juthatunk el azokra a vidékekre, metyeket kikutatni fel-

adatunk volna. Hiszem és remélem, hogy Társulatunk hasznos mun-

kássága megértésre talál majd illetékes helyeken s megtalálják a

módját annak, hogy hazánk faunájának kutatásában mozgékonyabbak

lehessünk és czélunkat azzal a buzgalommal szolgálhassuk, mely a

természettudományoknak e szép és hasznos ága mindnyájunk lelkét

foglalkoztatja.

Tisztelt Közgylés ! Midn hálás köszönetemet fejezem ki azért

a megtiszteltetésért, hogy e helx^et betölteni alkalmam volt. Társula-

tunknak a legszebb jövt kívánva, mai közgylésünket ezennel meg-

i]yitottnak nyilvánítom.

A tetszéssel fogadott elnöki megnyitó után Csíki Erxö titkár a

következ jelentést olvasta fel

:

Titkári Jelentés. — Tisztelt Közgylés ! Ismét elmúlt egy esztend

és pedig Társaságunk életében a 3. esztend, melyrl ezúttal számot

kell vessünk. Az 1913. évrl nem emlékezhetünk meg, mint valami

nagyon jó évrl, hiszen csak gondoljunk vissza azokra az elemi csa-

pásokra, a melyek hazánk egyes vidékeit úgyszólván teljesen el-

pusztították, — mégis Társaságunk életében elég kedvezen folyt le.

A rendkívül rossz idjárás ugyan kedveztlen befolyással volt a

rovartani kutatásokra, annál több idt szentelhettek azonban róva-
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rászaink tárgyukba A'aló mélyedésre és így másrészrl kedvezbb ered-

ménynj^el járt ; emellett Társaságaink vagyonilag is szépen ersbödött.

n mint azt pénztárosunk és köm'vtárosunk jelentésébl látni fogjuk.

Társaságunk bels életérl röviden a következkben számol-

hatok be.

1913-ban 9 rendes ülést tartottunk 22 eladással, a mi az 1911.

évi 12 és 1912. évi 19 eladással szemben némi haladást mutat.

Dr. Horváth Gtéza, Dr. Kertész Kálmán, MmóK Ottó és Dr. Sghmidt

Antal 2—2, Bíró Lajos, Jablonowski József, Kadocsa Gyula, Dr.

Kertész Aba, Mocsáry Sándor, Dr. Pongrácz Sándor, Dr. Szabó

József és Dr. Szilády Zoltán 1—1 és magam 6 eladást tartottam.

Külön kell megemlékezzek azonban 3 eladásról, nevezetesen Jablo-

NowsKi József alelnökünk eladásáról a szlillonczálíról, Dr. Kertész

Aba alelnökünk eladásáról az Erebia Christi-v6\ és ]SímóK OTTó-éról

horvátországi bogarászati kirándulásáról, mel}'' eladások kapcsán

számos vetített kép került bemutatásra és így nemcsak tagtársaink-

nak, hanem vendégeinknek is oktató iránjaik mellett kellemes szó-

rakoztatásul is szolgáltak. Tárgyukat illetleg az eladások követ-

kezkép oszlottak meg : lejíkészeti volt 6, bogarászati 5, legyészeti 4,

hymenopterologiai 3, neuropterologiai 1, hemipterologiai 1 és általá-

nos tárgyú volt 2 ; a felsorolt eladások közül azonkívül 3 a gya-

korlati entomologia körébe is vágott.

A rendes üléseken kívül 1913. évi februárius 15-én tartottak

II. közgylésünket, a társaság belügyeinek tárgyalására pedig 4 vá-

lasztmánjá ülést tartottunk. Szépen látogatott üléseinket rendes össze-

jöveteleink hetyén tartottuk, egy ízben azonban a m. kir. Rovartani

Állomás vendégszeretetét vettük ig'énybe, közgylésünket és egyik

rendes ülésünket pedig a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósági

tanácstermében tartottuk, — fogadják ezért is hálás köszönetünket

ez intézetek iga-zgatói báró Szalay Imre és Jablonowski József.

Tagjaink száma az 1912. évi állománjaiyal szemben sajnos

visszaesést mutat, a mennyiben a létszám egy taggal kisebbedett.

Választottunk ugyan 6 új tagot, azonban a halál kiragadta körünk-

bl Ehmann Ferencz leUces bogarásztársunkat, a ki választmánj^unk-

iiak is tagja volt, azonkívül törültünk 1 tagot és kilépett 5 tag-. Az
1914. évet tehát 97 taggal kezdjük. Egyelre a tagok létszámának

gyarapodására kevés kilátásunk van, mert ha sok gyjtnk közül

azok, a kik még mindig inkább a külföldi egyesületek felé húznak,

sikerülni is fog új tagokat szerezni, másrészrl a tagdíjat nem fizet

és érdekldést nem mutató tagjaink közül kénytelenek leszünk né-

hánj^at kihagyni. Hogyha a tagszerzést illetleg ezek után a közel

jövben nincsenek is valami nagyon kedvez kilátásaink, másrészrl

tudni fogjuk, hogy kikre számíthatunk biztosan. Egy kisebb, de lel-
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kes gárda kitartása mellett azt hiszem Társaságuiilv jobban fog fej-

ldhetni, megersödni.

A mi a Társaságunk hivatalos folyóiratát, a Rovartani Lapo-
kat illeti, nincs sok mondani valóm, hiszen t. tagtársaim eléggé
ismerik. Örömmel jelenthetem azonbau, hog.Y az évi deficzit. épjjen

azáltal, hogy Társaságnnlí ezt a lapot választotta liivaíalos közlö-

nyévé, tetemesen kisebbedett, úgy hogy a folyóirat terjedelmének

megnagyobbítására is gondolhattam. Tagtársaüiknak az idén V-z ív-

vel több szöveget és két táblamellékletet nj-iijthattam. A Rovartani
Lapok 1913. évi XX. évfolyama 20 szerztl 26 nagyobb és 11 kisebb

köziemén}- 1, számos irodalmi ismertetést és a mennyire a rendelke-

zésre álló hely megengedte Társaságunk ügyeirl is elég b tudósí-

tásokat hozott. A közlemények egy része rovarfaunánkrol való isme-

reteinket nag3'ban elbbre vitte, úgy hogy ez a kötet is fontos for-

rásmunkája lesz a késbbi kutatóknak.

Tervbe vett kirándulásainliat Tatatóvárosra, majd ]\íargithgetre

az elmúlt év felette rossz idjárása teljesen megliiusította. Hasonló-

képen jártak különhen azon tagtársaink is, a Idk távolabbi vidékek

kikutatására vállalkoztak. Ez az esbe fojtott esztend azonban így
is szép eredménnyel végzdött, hazánlí rovarfaunája minden téren

egész sereg' új felfedezéssel gyarapodott.

E helyen említhetem meg, hogy alapszabályaink, a melyeket

1912. évi közgylésünkbl a m. kir. Belügymmiszterium által kívánt

kiegészítéssel újból felterjesztettiüik jóváhagyás végett, végre 1913.

évi márczius T-én jóváhag3'attak és így azokat füzet alakjában is

kinyomattuk.

Tisztelt Közgylés I Ezekben voltam bátor Társaságunk mkö-
désérl beszámolni. Hogy Társaságimk mködése ez évben is oly

szép eredményeket mutathat fel, azt mindenekeltt buzgó munlra-

társaiiiknak köszönhetjük. Fogadják minchiyájan a kik Társaságunk

ügj^ét felkarolták, szívesen közremunkálkodtak, szinte köszönetemet.

Ez alkalommal már harmadszor van szerencsém Társaságunk

mködésérl beszámolhatni és most a mikor megbízatásom ideje le-

jár és visszatekintek az els három nehéz esztendre, csak meg-

elégedéssel szólhatok az elért eredményekrl. A Magyar Entomolo-

giai Társaság megalapításával nemcsak az sikerült, nogy az egy

téren munkállíodókat anmira a mennyire összehozhattuk, hanem

alkalmat nyújtottunk arra, hogy munkálkodásuk gyümölcsét mások

is felhasználliassák. Voltak ugyan disszonáns hangok is, a melyek a

békés együttmködést nénüleg zavarták. — azt hiszem azonban,

hogy daczára emiek az elért eredményekkel meg lehetünk elégedve,

különösen aklíor, a mikor még oly kevesen vagyunk a kik testtel-

lélekkel a rovartan mvelésében lelik legnagyobb örömüket.



102

Dr. Szabó József könyvtáros a könyvtárrrjl a következ jelen-

tést teszi.

Könyvtárnoki jelenlés. — Mélyen tisztelt közg-yülés I Köny\'tá-

runknak ismét örvendetes gyarapodásáról számolhatok be. A tavalyi

kimutatás szerint ugyanis 239-et tett ki könyveink száma, az idén

X^edig" már összesen 64G munka van könyvtárunkban. Az 1913. évi

gyarapodás tehát 407 darabot tett ki. Könyvtárunk gyarapítását né-

hány tagtársunknak kriszönhetjük. A m. kir. Rovartani Állomás 2G2,

az ,. Annales Musei Nationalis Hungarici" szerkesztsége 29 darab

munkát ajándékozott, a melyekért Jablonowski József és Dr. Horváth

Géza uraknak tartozunk köszönettel. x\zonkivül Dr. Kertész Kálmáx

107 darabbal, Csíki Ern, Dr. Szabó József és Újhelyi József pedig

néhány darabbal gazdagították könyvállományunkat, fogadják k is

Társaságunk köszönetét. Az ajándékozott munkák legnagyobb része

különböz folyóiratokból való különlenyomat, melyek csalaiem mind

az entomologia körébe vágnak.

Dr. Kertész Kálmáx pénztáros a következ jelentést ter-

jeszti el :

Pénzlnri jelentés. — Tisztelt Közgylés I

A M. E. T. 1913. évi pénztári eredményérl beszámolva, jelen-

tésem részben szomorú, részben örvendetes télibbeknek a felsorolása.

Sajnálattal kell ugyanis megállapítanom, hogy tagtársaink ma-

gától értetd kötelezettségüknek, t. i. a tagsági díj befizetésének,

nagyon lanyhán tesznek eleget. Többen immár 3 évi, sokan 2 vagy

1 évi tagsági díjukkal vannak hátralékban. A választmány határoza-

tából tett azon felszólításunknak, hogy kötelezettségüknek eleget

tegyenek, sajnos, nem volt meg a kell eredmém^e. Fel kell tehát

használnom ezt az alkalmat is arra, hogy felkérjem t. tagjainkat,

tegyenek eleget alapszabályszer kötelezettségüknek s fizessék be

tagsági díjaikat az év els negyedében. Egy embernél nem tesz nagy

különbségGt, hogy a 10 koronát néhány hónappal elbb vagy késbb
fizeti-e be, de a társaság ugyancsak megérzi az e réven érte kamat-

veszteséget.

Örvendetes része jelentésemnek az, hogy vagyoni állapotunk

ismét szilárdabb lett. Pillich Ferencz tagtársunk alapítóink sorába

lépett, Dr. Kertész Kálmán pedig egy nagyobb alapítványt tett, mely

neve alatt külön lesz kezelend s melynek további gyarapítását is

kilátásba helyezte. Az alapítvány jelenlegi összege 1240 K-t tesz ki.

Ha az 1913. évi elirányzatot a zárószámadással összehason-

lítjuk, azt találjuk, hogy a bevételek minden egyes tételénél többletet

értünk el, még pedig az alapítványok tételénél 1200 K, az oklevél
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díjaknál 42 K, a kamatoknál 41 K 70 f, a tagdíjaknál 62 K-t, a mi
azt bizonyítja, hogy költségvetésünk teljesen reális volt.

A Idadásokat véve sorba : értékpapírt 900 K-val többet vásá-

rolhattuk, a Rovartani Lapok-nál 30 K, a postadíjaknál 38 K 62 f,

a könyvtárnál 100 K megtakarítást értiüik el, viszont a nyomtatvá-
nyok tételét az alapszal^ályok nyomtatási költségei miatt 62 K 22 f-rel

túlhaladtuk. A könyvtárnál elért megtakarítást azonban csak fájlal-

nunk leket, de jelenlegi körülményeink, fleg a könyvtár ideiglenes és

meg nem felel elhetyezése nem engedik meg a túlgyors fejlesztést.

Múlt évi zárószámadásunk és vagvonmérlegünk a következ :

A ..Magyar Eniomologiai Társaság'' zárószámadása az 1913. évrl.

BEVÉTEL K f KIADÁS K f

1

9

3

4

5

6

Maradék az 1912. évrl

Alapltvánj'ok ....
Beiratási díjak . . .

Tagdíjak

Rendkívüli bevétel . .

Kamatok

336

1300

52

762

91

52

05

70

1

9

3

4

5

6

Értékpapírok vásárlása

Rovartani Lapok . . .

Postadíjak

Nyomtatványok . . .

Kisebb kiadások . . .

Maradék 1914-re . . .

1847

450

21

122

11

89

68

38

22

80

10

2.542 27 2542 Í27
1

1 1

A „Magyar Eniomologiai Társaság'' vagyonmérlege 1913 december 31-én.

ACTIVUM K f PASSIVUM K f

1

2

3

4

5

Készpénz

Értékpapír az Els Pesti

Hazai Takarékpénz-
tárban

Tagdíjliálrálék :

a) Alapítvány 100'

—

h) Tagdíj 693-—

c) Beiratási díj 2o-

—

Könyvtár

Leltári felszerelés . .

89

3000

819

911

3

19

80

01

1

9

Kertész-féle alapítvány

Tiszta vagyon ....
1240

3583 -

\
\

4823 — 4823
!

—
1
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Titkár jelenti, hogy a múlt évi közgylésbl kiküldött szám-

vizsgálók a következ jelentést nyújtották be :

Tisztelt Közgylés I Alulírottak mint az líJlo. évi közgylés
által kiküldött pénztárvizsgálók mind a számadási könyveket, mind az

az értékpapírokról szóló elismervényt és a pénztári készletet meg-
vizsgáltuk és a számadást minden tekintetben rendben találtuk. Buda-
j)est, 1914. ian. 16-án. — CIyörffy Jen s. k., Dr. Soüs Lajos s. k.

A közgylés a jelentést tudomásul veszi és a jJénztárosnak a

felmentvényt megadja, majd elfogadja a ]Dénztáros által elterjesztett

1914. évi költségvetést és az 1914. évi számadások megvizsg'álására

kiküldi Dr. Soós Lajos és Gyrffy Jen tasrokat.

A „Magyar Entomologiaí Társaság'' 1914. évi költségvetése.

BEVÉTEL K f KIADÁS K f

1

2

3

4

5

6

Maradék az 1913. évrl

Alapítvány

Tagdíjak

Beiralási díjak . . .

Hátralékos tagdíjak . .

Kamatok

89

100

500

10

200

130

19 1

2

3

4

5

6

Ertékpapirok vásárlása

Rovartani Lapok . . .

Postadíjak

Kis nyomtatványok . .

Könyvtár

Kisebb kiadások . . .

800

480

60

40

100

49 19

1029 49 1029 19

Titkár jelenti, hogy az alapszabálj^ok rendelkezései alapján.

most visszalép az egy évre választott elnök, a három évre választott

tisztikar és a választmány Vs-a, vagyis négy választmánya tag, azon-

kívül a lemondás folytán megüresedett helyre még egy választmányi

tag és elterjeszti a legutóbbi választmányi ülésen jelöltek listáját.

A szavazólaj^ok kiosztása után az elnök a választás idejére a

közgylést felfüggeszti, majd annak befejezte után az ülést újból

megnyitván, a titkár a következket jelenti

:

Beadatott összesen 28 szavazó-lap, melyek szerint megválasz-

tatott ehiökké Dr. Kertész Aba (26 szavazat), alelnökökké Jablo-

NOwsKi József (25) és Szlabey Ern (24), titkárrá Csíki Erxö (27),

pénztárossá Dr. Kertész Kálmán (28), könyvtárossá Dr. Szabó Jó-

zsef (22), jegyzvé Dr. Streda Rezs (22) és választmányi tagokká

:

Dr. Horváth Géza 1914—16 (28), Mocsáry Sándor 1914-16 (27),
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ToMALA Nándor 1914—16 (26), Ulbrich Ede 1914—16 (22) és Sándor
Sándor 1914-15 (20).

A választás eredményének kihirdetése után Dr. Kertész Aba,

az újonnan megválasztott elnök, úgy a saját, mint az új tisztikar és

S:Z új választmányi tagok nevében megköszöni a megválasztást és

ígéri, hogy a rájuk hárult kötelességnek mindnyájuk a Társaság ér-

dekében tlük telhetleg legjobban fognak igyekezni megfelelni.

Több tárgy nem lévén, Bmó Lajos elnök megköszöni az iránta

tanúsított bizalmat, üdvözli az új vezetséget és az ülést bezárja.

27. rendes ülés 1914. Januárius 17-én. — A közgylés utáni

rendes ülés egyetlen tárgya Mallász József dévai tagtársunknak

„A hangyales" czím poétikusan megírt tanulmányának felolvasása

volt, melyet a jelenlév tagok és vendégek osztatlan tetszéssel fo-

gadtak.

Választmányi ülés 1914. februárius 20-án. — Üj tagokul

megválasztattak : Dudich Endre tanárjelölt (Budapest), Dr. Gorka
Sándor egyetemi m. tanár (Budapest) és Herczog József gyógy-
szerész (Versecz). — A választmány elhatározza, hogy budapesti

tagjai részére a székesfváros tanácsától gyjtési igazolványok en-

gedélyezését fogja kérni. — Dr. Kertész Kálmán jelenti, hogy az

oxfordi nemzetközi entomologiai kongresszuson állandó nomenklatura-

b)izottság alakult, melynek felhívására a magyarországi bizottság

megalakulására volna szükség, annál is inkább mert néhány kérdést

véleményezésre meg is küldöttek. A választmány a bizottságba meg-

választja elnöknek Dr. Horváth Gézá-í, titkárnak Dr. Kertész Kál-

mán-! és tagokká Csíki Ern-I, Jablonowski JózsEF-et és Tomala

NÁNDOR-t.

28. rendes ülés 1914. februárius 20-án. — Dr. Horváth

Géza egj^es déh fajoknak Magyarországon való elterjedésérl és

azoknak északi elterjedési határáról beszélt. Ezt a határt az Alföldet

környez hegyek koszorúja képezi, mely hegykoszorú például elter-

jedési határa a Teltigia orni-nok. A Földközi-tenger táján és Afrika

északi felében elforduló óriási vízi poloska {Amorgius nüoticus) Te-

mesvár és Szatmár-Németibl ismeretes. Ezekhez járul újabban a

Phyllomorpha ladniata Vill. aiev Coreida, melyet eddig csak Orso-

váról ismertünk és melyet utóbb Kuthy Aradmegyében (Apatelek)

is megtalált. — Az eladás kapcsán Dr. Kertész Aba megemléke-

zik Sándor Sándor kísérleteirl, ki a Hármashatárhegyen megkísé-

relte az Antheraea Yamamai nev japán selyemszöv lepke tenyész-

tését, a mi azonban nem sikerit, mert a madarak kipusztították a

liernyókat.

29. rendes ülés 1914. márczius 20-án. — Dr. Kertész Aba

elnök „Kirándulásom Courmayeurbe" ozímen ismerteti múlt évi al-
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jDesi gyüjtkiránclulását ; számos vetített kép bemutatása mellett el-

vezet minket az Alpok e gyönyör vidékére és jellemzi e vidék

leiDkefaunáját. A nagy tetszéssel fogadott elrjadás után még bemu-
tatja a Boarmia umbraria Hb. egy Gödölln fogott példányát, melyet

a M. Nemzeti ^Múzeumnak ajánlott fel, a mennyiben a múzeumi gyüj-
teménj^ben honi példány még nem volt. Hazánkban eddig Nagyvárad

és Magiódról volt ismeretes.

Válaszimányi ülés 1914. április 17-én. — Új tagokúl meg-
választattak : Dr. Laxghoffer Ágost egyetemi tanár (Zágráb) és-

E. Le Moult entomologus (Paris).

30. rendes ülés 1914. április 17-én. — Dr. Kertész Kálmán
,,A házi légyrh' czím eladásában ismerteti annak a betegségek

terjesztésében való szerej^lését és ezért irtásának fontosságát. Az ér-

dekldéssel hallgatott eladás kapcsán megindult vitában Cserxy

Lajos, Cerva Frigyes, Dr. Horváth Géza és Dr. Szabó József vet-

tek részt, kik egyes vidékeken alkalmazott irtási módszereket ismer-

tettek. — Csíki Erx ismertette Verity tanulmányát a Lix^'É-féle

lepke-typusokról, meljiiek értelmében egy egész sereg európai lepke-

nevét meg kell változtatni, a memiyiben Linné nem mindig a közép-

európai,, hanem északi vagy déli (jelenleg más néven szerepl) faj-

ták alapján írta le fajait. Majd ismerteti Dr. Kaufmanx Ern .,Pécs

város és Baraiwa vármegye bogárfaunája" czím munkáját (az is-

mertetés irodalmi rovatunkban fog megjelenni).

Választmányi ülés 1914. május 15-én. — Pénztáros az els

negyedévrl szóló pénztári jelentését olvassa fel. A bevételek 698'19 K^

a kiadások 13'S1 K-t tettek ki. A választmánj' felhatalmazást ad

200 K névérték koronajáradék vásárlására. A taggyüjtés szempont-

jából pénztáros egy körlevél kinj^omatását és szétküldését javasolja,

mellyel különösen földbirtokosaink figyelmét óhajtaná társaságunkra

felhívni. A felolvasott körlevél tervezetét a választmány eKogadja és

annak kinyomtatását elhatározza.

31. rendes ülés 1914. május 15-én. — Csíki Ern bemutat

néhány egyenesszárnyú rovart, melyet a messze keleten házi állat-

ként tartanak. Ilyen a Gryllus infernalis Sauss., melyet a khinaiak

tücsökrviadalaikhoz használnak, továbbá a Ganqjsocleis gratiosa Brunn.

nev sáska-féle, melyet czirokszárból készült apró kalitkákban tar-

tanak és ébreszt-órának használnak. — Bíró Lajos GiRAULT-nak egy

tartalmilag is exotikus munkáját mutatja be, melj^ben egy sereg új

apródarazsat ír le és ezeket mindenféle híres ember (politikusok,

orvosok, írók, mvészek, stb.) nevérl nevezte el. — Csíki Exrö be-

mutatja Kaufmann Ern egyik újabb munkái át (KéjDek a ]\íecsek-

hegység bogár\álágából).


